IНФОРМАЦIЯ
про медико-бiологiчне нововведення, яке рекомендується для впровадження
ШИФР I НАЗВА НДР ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ: А.95.01 “Вивчення клiнiко-патофiзiологiчних механiзмiв бронхiальної обструкцiї та розробка нових ефективних засобiв її корекцiї при хронiчних обструктивних захворюваннях легенiв”. Строки виконання: 1995 - 1997 рр.
НАЗВА НАУКОВОЇ РЕКОМЕНДАЦIЇ: “Спосiб лiкування хронiчного обструктивного бронхiту”.
АНОТАЦIЯ.
Суть нововведення, що рекомендується, полягає в тому, що у способi лiкування хронiчного обструктивного бронхiту, який включає проведення комплексної медикаментозної терапiї, додатково застосовують бiлково-вуглеводний концентрат iз мiдiй ( БВК‑М ).
Для лiкування хворих на хронiчний обструктивний бронхiт нами вперше був застосований бiлково-вуглеводний концентрат iз мiдiй (БВК‑М), який являє собою комплекс бiологiчно-активних речовин природного походження: глiколiпопептиди, бiлковi комплекси полiсахаридiв, iнсулiноподiбнi речовини, бiоглiкан, глiконуклеопептиди, пептиди, а також вiльнi амiнокислоти, диi моносахара, таурiн, вiтамiни А, Е, РР, U, групи В, бiльше 20 бiогенних макро- i мiкроелементiв, що дозволило вiднести його до роздiлу унiкальних лiкувально-профiлактичних добавок (Рекомендовано Мiнiстерством охорони здоров'я України ТУ У 19180341.001—).
Запропонований нами спосiб лiкування здiйснюється таким чином: пацiєнту, якому на основi клiнiко-рентгенологiчних, функцiональних, лабораторних, бiохiмiчних та iмунологiчних дослiджень пiдтверджено дiагноз хронiчний обструктивний бронхiт, у комплекну терапiю включали харчову добавку iз мiдiй у дозi 1 десертна ложка один раз на день. Термiн лiкування становить 21 день.
Iз аналiзу отриманих даних видно, що БВК‑М має благоприємний вплив на перебiг захворювання. Так, застосування його забезпечує зменшення основних клiнiчних симптомiв, нормалiзує процеси перекисного окислення лiпiдiв, а також, враховуючи iмунокорегуючi властивостi БВК‑М пiдвищує iмунологiчну реактивнiсть органiзму.
Показання для застосування - хронiчний обструктивний бронхiт.
За матерiалами нововведення подана заявка на видачу патенту України на винахiд “Спосiб лiкування хронiчного обструктивного бронхiту”. Отримано патент України № 17838А вiд 03.06.1997 р.
Нововведення пройшло апробацiю у вiддiленнi дiагностики, терапiї та клiнiчної фармакологiї захворювань легень Iнституту фтизiатрiї та пульмонологiї iм.Ф.Г.Яновського АМН України.
ПЕРЕЛIК НЕОБХIДНОГО ОБЛАДНАННЯ. Апарати  "Pneumoscreen-2" та "MasterLab"  фiрми  "Erich Jaeger" (ФРН), фiбробронхоскоп фiрми "Olympus"
ПОСЛУГИ РОЗРОБНИКIВ ДЛЯ ОВОЛОДIННЯ НОВОВВЕДЕННЯМ. Курси iнформацiї та стажування.
УСТАНОВА-РОЗРОБНИК, АДРЕСА I РЕКВIЗИТИ. Iнститут фтизiатрiї i пульмонологiї iм.Ф.Г.Яновського АМН України, 252000, м.Київ, МСП - 650, узвiз Протасiв Яр, 7.
ПРIЗВИЩЕ, IМ'Я ТА ПО БАТЬКОВI АВТОРIВ-РОЗРОБНИКIВ:
Фещенко Юрiй Iванович,
Яшина Людмила Олександрiвна,
Коржов Вiталiй Iванович,
Губанова Анне-Марi Глебiвна,
Лекан Оксана Ярославiвна.
Вiдповiдальний за впровадження : Лекан О.Я. (044) 277‑27‑33.

ВИСНОВОК ВЧЕНОЇ РАДИ IНСТИТУТУ.
Нововведення є результатом виконання прикладної НДР, має практичне значення, так як його впровадження в комплексну терапiю хворих на хронiчний обструктивний бронхiт забезпечує високу клiнiчну ефективнiсть комплексного лiкування iз застосуванням бiлково-вуглеводного концентрату iз мiдiй.
Запропонований спосiб може бути впроваджений шляхом проведення курсiв iнформацiї i стажування, публiкацiй у журналах.
Нововведення рекомендовано до застосування в закладах практичної охорони здоров'я, стацiонарах i полiклiнiках терапевтичного i пульмонологiчного профiлю для лiкування хворих на хронiчний обструктивний бронхiт.

